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KIK VAGYUNK?
A megtudtuk.hu egy friss, fiatalos oldal, 2014 ôszén indult útjára. Elsôsorban nem
hírportálként, hanem online magazinként definiáljuk magunkat: célunk, hogy minél
színesebb, érdekesebb, olvasmányosabb cikkekkel és videóriportokkal szórakoztassuk
- ugyanakkor informáljuk is - közönségünket. Látogatóink nyitottak a könnyedebb,
bulvárosabb témákra, azonban nem riadnak vissza egy-egy komolyabb hangvételû
kritikától vagy épp novellától sem.

HÍRESÔ - hírek, tények, érdekességek
Aktuális és friss információk azoknak, akik kíváncsiak arra, mi zajlik
körülöttük a nagyvilágban.
MÉDIAKUKAC - bulvár, és ami belefér
Hazai és nemzetközi sztárhírek, pletykák könnyed hangvételben tálalva.
NÔI ZÓNA - nôkrôl, nôknek
Minden, ami nôknek szól: szépség, egészség, divat, receptek - azaz
csupa olyan téma, amely a hölgyeket érdekli.
VOLT KÉPÜNK HOZZÁ - videóriportok
Eseménybeszámolók, beszélgetések nem csak sztárokkal és közéleti
szereplôkkel, hanem az utca emberével is.
BAJUSZ - rovat férfiaknak
"F érf ias " ro v a t f i l m e k r ô l , s p or tr ó l, a te ch n ika é s a tu d o m á n y
újd ons ágair ó l .
A MI SZEMÜNKKEL - véleményformáló
A megtudtuk.hu szubjektív kritikái, beszámolói kapnak helyet a
rovatban, ugyanakkor rövidebb novellákat is közre adunk.
HELYBEN VAGYUNK - helyi hírek
Programajánlók az ország minden pontjáról, helyi aktualitások.

rovatok

PR-cikk

3000-3500 karakteres cikk, fotókkal, aktív linkkel az Ön oldalára.
Mi fér bele ebbe a 3500 karakterbe? Akár egy interjú, amelyben a
saját szavaival mutatja be szolgáltatásait, akár egy szubjektív
élménybeszámoló újságírónk tollából, akár egy aktuális akciókra,
kínálatra fókuszáló bôséges ismertetô. A lényeg: Ön egy olyan
írást kap kézhez, ami reklám, de mégsem az: miközben hirdet,
mindezt olvasmányos formában teszi.
A cikk megjelenik a megtudtuk.hu oldalán (egy hónapig a nyitólapról is elérhetô), nem különül el szervesen a szerkesztett
tartalomtól - de természetesen szabadon felhasználhatja bármilyen
más felületen is. Arra törekszünk, hogy a PR-cikk az adott rovat
tematikájába beleilleszkedjen, hiszen így garantáltan az Ön
célcsoportját szólítjuk meg.

Banner

"Klasszikus" online hirdetési forma, aktív linkkel az Ön holnapjára.
Bannereink a megtudtuk.hu aloldalain jelennek meg, közvetlenül
a cikkek melletti sávban. Lehetôség van statikus illetve mozgó
hirdetések megjelenítésére is, 300 pixel szélességben.
Statikus bannerek készítését vállaljuk.

MIT
kíná lunk?

PR-videó

3-5 perc hosszúságú, vágóképekkel, illusztrációkkal gazdagon
fûszerezett interjú, amelyben bemutatásra kerül az Ön cége,
vállalkozása, szolgáltatása. De mitôl több, mint egy egyszerû
reklámfilm? Személyessége révén meggyôzôbb, hitelesebb, mint
egy arctalan narráció, ugyanakkor a nézô sem érzi úgy, "bele van
kényszerítve" egy vásárlásba.
A videó be á g y a z h a t ó : s z í n e síth e ti, g a zd a g íth a tja ve le sa já t
honlapját, ugyanakkor egy rövidebb cikk kíséretében a
megtudtuk.hu oldalán is megjelenik, természetesen aktív linkkel
az Ön weboldalára.
A megvágott kisfilmet Ön is megkapja, HD minôségben, szabad
felhasználásra.
(külön megegyezés alapján hosszabb felvételek illetve
egyéni elképzelések megvalósítását is vállaljuk)
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